
Overgang in de nieuwe Classis Gelderland Zuid & Oost
van de 

Classis Nijmegen (1598 – 2018)

420 jaar zijn Protestantse Gemeenten
in het Rijk van Nijmegen, de Overbetuwe en de Lingewaard

met elkaar verbonden geweest in de Classis Nijmegen,
tot opbouw, bestuur en dienst aan de Heer, aan elkaar en aan de samenleving.

UITNODIGING

Op zaterdag, 14 april 2018, 
komt de Classis Nijmegen voor ‘t laatst in vergadering bijeen

en dankt zij de Heer der Kerk voor zijn goedheid 
en leiding door zijn Geest.

Het breed moderamen van de classicale vergadering Nijmegen nodigt u, 
als kerkenraad, als afgevaardigde, als predikant, 

als betrokkene in het werk van de Classis,
van harte uit om de korte, bijzondere vergadering 

en de daarop volgende Dankstond van de Classis Nijmegen 
          bij te wonen.

Aanvang: 14.00 uur
Plaats: in de Protestantse kerk te Herveld, 
adres: Schoolstraat 3, 6674 AJ Herveld.



Zaterdag 14 april 2018
Afsluitende vergadering van de Classis Nijmegen

in de eeuwenoude kerk van Herveld

PROGRAMMA

1) De kerk is open vanaf 13.30 uur.

2) Vanaf 13.45 uur hopen we elkaar te begroeten

3) 14.00 uur Opening door mw. mr. T.C. Geelkerken,
preses classicale vergadering Nijmegen.

4) 14.05 – 14.45 Historische deel: herdenking 420 jaar Classis Nijmegen.
Enkele lezingen over hoogte- en dieptepunten in deze veelkleurige 
geschiedenis. Welke perspectieven zijn er nu in de 21e eeuw? 

5) 14.45 – 15.00 discussie en nagesprek

6) 15.00 uur Pauze, en koffie en theedrinken,
met smakelijke baksels uit de verschillende gemeenten.
Rondgang langs de ‘posters’ van de 27 gemeenten van de Classis Nijmegen.

7) 15.30 – 16.00 uur Laatste officiële classicale vergadering Nijmegen.

8) 16.00 – 16.45 uur Dankstond, met voorbeden voor alle gemeenten.

9) 16.45 – 17.30 uur Receptie, inclusief rondgang langs de ‘posters’ van de gemeenten

~ ~ ~

Vragen aan de kerkenraden van de gemeenten in de Classis Nijmegen:

~ Wilt u er zorg voor dragen vertegenwoordigd te zijn in deze historische vergadering?
Graag ontvangt de scriba van de Classis uw aanmelding.

~ Wilt u ook uw gemeente present stellen door
a) een poster (minimaal formaat A3) te maken 
    waarmee uw gemeente zich presenteert,
b) uw vertegenwoordigers een baksel te laten meenemen:
    taart/cake of koek, koekje van eigen deeg… ?

Hiermee geven we elkaar een inkijkje in hoe we gemeente zijn,
en laten we ook iets van onze eigenheid proeven…

~ Wilt u bekendheid geven aan deze historische bijeenkomst, 
ook in uw eredienst, bij voorkeur ook in uw gebeden?

~ Tot ziens op zaterdagmiddag 14 april. We verheugen ons in uw komst.

Mw. mr. T.C. Geelkerken, preses ds. D. Kruyt, scriba
tel. 06 81598908
email: dkruyt@telfort.nl


